Chúc mừng bạn đến thành phố Kumamoto

Từ hôm nay bạn cũng là người dân địa phương
Hãy tìm hiểu và tham gia vào tổ dân phố
Tổ dân phố là gì? Là nhóm do những người hàng xóm sống gần lập ra,
để có một cuộc sống thoải mái, tất cả chúng ta đang cùng nhau góp sức
thực hiện nhiều hoạt động khác nhau,
thông qua các hoạt động bạn có thể kết nối với hàng xóm và làm quen để
có cuộc sống an toàn và thú vị.

Phòng chống thiên tai
Để đề phòng trường hợp có
động đất v.v.. Hãy xác nhận
địa điểm và đường đi lánh
nạn,
giúp đỡ lẫn nhau khi
xảy ra thiên tai thì sẽ
yên tâm hơn.

Môi trường sạch sẽ.

Vui chơi, tận hưởng

Hàng ngày vệ sinh sạch sẽ
địa điểm vứt rác. Hãy tuân
thủ các quy định vứt rác.

tổ chức các lễ hội và cuộc
thi thể thao. Ai cũng có
thể tham gia.

cảm giác thật tốt khi
khu phố sạch sẽ,

Bảo vệ khỏi tội phạm
Hãy tìm hiểu thông tin
Thông tin khu vực
được thông báo thứ tự
đến từng hộ gia đình.
Có thể nắm bắt
được những thông
tin hữu ích trong đời
sống sinh hoạt

Để bảo vệ khỏi nguy hiểm,
khu phố sẽ thực hiện tuần
tra theo dõi, quản lý hệ
thống đèn đường công cộng
Yên tâm khi đi qua
những con đường tối và
sợ hãi vào ban đêm

cơ hội để mọi người
thân thiện nhau hơn.

Mọi người cùng giúp
đỡ lẫn nhau.
Hỗ trợ nuôi dạy con cái
và rèn luyện một cơ
thể khỏe mạnh,
Có thể giao lưu với
người dân địa phương
nhiều hơn và hội ý cùng
các bà mẹ.

Tổ dân phố có liên quan

Nơi liên lạc

Hãy liên lạc đến phòng tổng vụ kế hoạch tại các Kuyakusho hoặc phòng
hoạt động xúc tiến địa phương（328-2036）
Ngoài ra nếu bạn gặp vần đề gì khó khăn xin vui lòng liên lạc đến trung tâm
tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài thành phố Kumamoto (096-3594995) Tùy theo nội dung tư vấn, trung tâm chúng tôi sẽ chuyển sang cho
các phòng phụ trách

